Wdra¿anie ustawy z 15 grudnia 2000 r.
o spó³dzielniach mieszkaniowych
Stan realizacji wniosków o wykup prawa u¿ytkowania wieczystego gruntów na w³asnoæ Spó³dzielni
W zasobach mieszkaniowych KSM w
Kielcach wydzielono 62 nieruchomoci
budynkowe wielorodzinne, po 1 w Bielinach i w Bodzentynie oraz 12 nieruchomoci jednorodzinnych w Osiedlu Domów Jednorodzinnych tj.: w osiedlu Zagórska Pó³noc - 23, w osiedlu Zagórska - Po³udnie - 18 (w tym 3 poza terenem osiedla i 1 Bieliny), w osiedlu Sady
- 11 (w tym 1 poza terenem osiedla), w
osiedlu Sandomierskim- 10 i 1 w Bodzentynie, w Osiedlu Domów Jednorodzinnych - 12 wg zespo³ów.
Do koñca marca 2006 r. Spó³dzielnia
naby³a notarialnie na w³asnoæ dzia³ki
gruntu w 12 zespo³ach domów jednorodzinnych - 117 domów jednorodzinnych
i w 14 nieruchomociach wielorodzinnych, w tym: w Osiedlu Zagórska Pó³noc
- w 5 nieruchomociach (Konarskiego
3,5,7; Konarskiego 16; Szczeciñska 17;
Kujawska 19, Mazurska 18/20), w Osiedlu Zagórska Po³udnie - w 5 nieruchomociach (Chopina 13,15,17; Piekoszowska
50,52; Chopina 11, Krakowska 5,7; Weso³a 29a - podpisany protokó³ uzgodnieñ
i dokonana stosowna wp³ata), w Osiedlu
Sady - w 3 nieruchomociach (Wiosenna
10; Wiosenna 2,Pocieszka 5; Warszawska
5), w Osiedlu Sandomierskim - w 1 nieruchomoæ (Sandomierska 76,78).
Na wykup nieruchomoci wielorodzinnych (powierzchnia dzia³ek wykupionych
- 51.527 m2) wydatkowano kwotê 330.800
z³. Na ukoñczeniu s¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do sfinalizowania wykupu dalszych
piêciu nieruchomoci o pow. ³¹cznej
14276m 2 tj. Zagórska 44; Zagórska
17b,19; Zagórska 46; Spó³dzielcza
3,5,7,9; Spó³dzielcza 4,6,8 gdzie dla czterech przekazano ju¿ operaty szacunkowe
wykonane za zgod¹ Urzêdu Miasta, na
które wydano 3172 z³. Dla nieruchomoci Spó³dzielcza 4,6,8 - operat bêdzie
wykonany do 14 kwietnia br.
Realizacja wniosków postêpuje bardzo
powoli, s³u¿by UM nie reaguj¹ na nasze
proby o przyspieszenie ich realizacji. Nie
pomog³y równie¿ pisma kierowane bezporednio do Prezydenta i Przewodnicz¹cego Rady Miasta.
Zarz¹d Spó³dzielni w 2005 r. podj¹³
ostatni¹ z 64. uchwa³ê okrelaj¹c¹ przedmiot odrêbnej w³asnoci lokali w nieruchomoci obejmuj¹cej budynki przy ul.

Krakowskiej 5 i 7 w Kielcach, co zakoñczy³o rozpoczêty w 2003 r. proces przygotowania do przenoszenia w odrêbn¹
w³asnoæ lokali mieszkalnych we wszystkich nieruchomociach KSM.
Ponadto we wrzeniu 2005 r. Zarz¹d
dokona³ zmian w 63 uchwa³ach w tej sprawie, polegaj¹cych na uchyleniu zapisów
,w myl których cz³onek Spó³dzielni
przed zawarciem aktu notarialnego w
sprawie przeniesienia w³asnoci lokalu w
odrêbne prawo, obowi¹zany by³ zwróciæ
poniesione przez Spó³dzielniê nak³ady z
funduszu remontowego na wymianê stolarki okiennej, pionów instalacji elektrycznej i dwigów osobowych, je¿eli taka
wymiana mia³a miejsce w danym budynku lub lokalu.
W rezultacie, cz³onkowie zainteresowani zmian¹ tytu³u prawnego do lokalu, w
trybie przeniesienia w³asnoci w odrêbne prawo, ponios¹ mniejsze koszty, przypadaj¹ce na lokal z tytu³u ewentualnego
zad³u¿enia wzglêdem Spó³dzielni.
W marcu br. zosta³o zawartych 11 aktów notarialnych przenosz¹cych w budynkach wielomieszkaniowych w³asnoæ lokalu mieszkalnego na rzecz zainteresowanych cz³onków KSM, którzy pokryli
koszty zwi¹zane z nabyciem przez Spó³dzielniê na w³asnoæ gruntu, w nieruchomoci po³o¿onych przy ul. Konarskiego
3, 5 i 7 w Kielcach. Przenoszenie w³asnoci lokali w odrêbne prawo nastêpowaæ bêdzie sukcesywnie.
Zakoñczenie czynnoci zwi¹zanych z
nabyciem na w³asnoæ KSM gruntów w
nieruchomociach obejmuj¹cych 117 domów jednorodzinnych i uregulowanie
przez cz³onków pe³nych kosztów ich nabycia, umo¿liwi³o notarialne przeniesienie na nich prawa w³asnoci domu wraz z
prawem w³asnoci gruntu.
W 2005 r. zosta³o zawartych ³¹cznie 108
aktów notarialnych przeniesienia w³asnoci domów jednorodzinnych, w lutym
2006 r. dalszych 7 aktów. W rezultacie
pozosta³o 2 cz³onków Sp-ni, którym przys³uguje spó³dzielcze w³asnociowe prawo
do domu jednorodzinnego. 114 w³acicieli prawa do domu jednorodzinnego zrezygnowa³o z cz³onkostwa w KSM.
W zasobach Spó³dzielni znajduje siê 16
zespo³ów gara¿owych. W 2003 r. rozpo-
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cz¹³ siê proces okrelenia przedmiotu
odrêbnej w³asnoci gara¿y. Uchwa³y zosta³y podjête:  w 2003 r. w stosunku do 2
nieruchomoci po³o¿onych przy ul. Chopina 4,8,12 i Mazurskiej 18/20 w Kielcach, obejmuj¹cych 29 gara¿y oraz 117
gara¿y po³o¿onych w domach jednorodzinnych,  w 2004 r. w stosunku do 12
nieruchomoci (gara¿owych), po³o¿onych
przy ul. Mazurskiej, Konarskiego, Zieliñskiego, Spó³dzielczej, Szczeciñskiej, Szymanowskiego, Boh. Warszawy, Przelot,
Sandomierskiej i Pomorskiej w Kielcach
obejmuj¹cych 338 gara¿y,  w 2005 r. w
stosunku do 1 nieruchomoci (gara¿owej)
przy ul. Romualda 14 w Kielcach obejmuj¹cej 47 gara¿y wybudowanych przez
KSM za rodki w³asne cz³onków.
W stosunku do pozosta³ych 3 nieruchomoci obejmuj¹cych 135 gara¿y, uchwa³y okrelaj¹ce przedmiot odrêbnej w³asnoci gara¿y zosta³y podjête w marcu
2006 r.
Dotyczy to nieruchomoci:  przy ul.
Pomorskiej 51 w Kielcach, obejmuj¹cej
11 gara¿y,  przy ul. Boh. Warszawy 7,
Chopina 7 i przy przedszkolu przy ul.
Chopina 7 w Kielcach, obejmuj¹cej 121
gara¿y,  przy ul. Warszawskiej 5 w Kielcach, obejmuj¹cej 3 gara¿e.
Notarialne przenoszenie w³asnoci gara¿y w tych nieruchomociach nastêpowaæ jednak bêdzie po zakoñczeniu czynnoci proceduralnych zwi¹zanych z:  uregulowaniem stanu prawnego jednej z
dzia³tek gruntowych (nieruchomoæ przy
ul. Pomorskiej 51),  nabyciem przez
KSM na w³asnoæ gruntu, stanowi¹cego
dotychczas przedmiot wieczystego u¿ytkowania Spó³dzielni (dotyczy nieruchomoci przy ul. Boh. Warszawy 7, Chopina 7 i przy przedszkolu przy ul. Chopina
7, gdzie jedna z dzia³ek gruntowych stanowi w³asnoæ Spó³dzielni, a pozosta³e
trzy dzia³ki s¹ w wieczystym u¿ytkowaniu Spó³dzielni),  ujednoliceniem terminu trwania wieczystego u¿ytkowania
dzia³ek gruntowych (nieruchomoæ przy
ul. Warszawskiej 5).
Proces okrelenia przez Zarz¹d Spó³dzielni przedmiotu odrêbnej w³asnoci
gara¿y we wszystkich nieruchomociach
gara¿owych, zosta³ zakoñczony.
(MaS)

